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 بدء التشغیل

 .Anywhere 5 TMIRIScanھذا على بدء تشغیل  دلیل المستخدم السریعیساعدك 
 

 الرجاء قراءة ھذا الدلیل قبل تشغیل ھذا الماسح الضوئي والبرنامج الخاص بھ. تخضع كافة المعلومات للتغییر بدون إشعار مسبق.
 

 ).Macو Cardiris )PC™و Readiris™ الضوئي في:تتمثل البرامج المزودة مع ھذا الماسح 
 

المزود مع البرنامج، أو  ملف التعلیماتقم بالرجوع إلى  ،Cardiris™و Readiris™للحصول على معلومات مفصلة حول مجموعة المزایا الكاملة لكٍل من 
 http://www.irislink.com.على مستخدمأدلة أحدث 

 
 جدول المحتویات

 بدء التشغیل

 . مقدمة1

 . تثبیت البرنامج2

 القیمة المضافة 2.1

 التثبیت 2.2

 التفعیل 2.3

 . نظرة عامة حول الجھاز3

 LCD. شاشة 4

 . إعداد الماسح الضوئي5

 شحن البطاریة 5.1

 microSDإدخال بطاقة الذاكرة  5.2

 استخدام الماسح الضوئي .6

 كیفیة مسح مستندات 6.1

 تكوین اإلعدادات 6.2

 عرض المستندات الممسوحة 6.3

 حذف ملفات 6.4

 . التوصیل بجھاز كمبیوتر7

 . استكشاف األخطاء وإصالحھا8

 . متطلبات النظام9

 القانونیة . المعلومات10

 

http://www.irislink.com/EN-GB/c1890/Technical-Support---Product-selection.aspx
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 . مقدمة1
الستخدامھ بشكل مستقل بدون توصیلھ بأي جھاز كمبیوتر. یتم تخزین المستندات التي تقوم بمسحھا على بطاقة  Anywhere 5 TMIRIScanتم تصمیم 

microSD  في الماسح الضوئي. ومن مواقع التخزین ھذه یمكن تحمیل المستندات إلى.TMReadiris 
والذي یمكن استخدامھ من داخل أي تطبیق لمسح المستندات. بدالً من ذلك،  Twainلیس ماسًحا ضوئیًا یعتمد على  TMIRIScan Anywhere 5الحظ أن 

 سح الضوئي بشكل مستقل.یمكنك اعتباره جھاز تخزین خارجي بإمكانھ إجراء الم
 
 

 . تثبیت البرنامج2

 القیمة المضافة 2.1
 لتحمیل المستندات الممسوحة من القرص القابل للنقل وتحویلھا إلى تنسیقات إخراج مضغوطة وقابلة للبحث النصي. ™Readirisیمكنك استخدام 

 
 رقمیة (برنامج إدارة جھات االتصال).صال جھات اتلتحویل بطاقات العمل الخاصة بك إلى  Cardiris™ toیمكنك استخدام 

 
 للتأكد من توافق النظام الخاص بك. متطلبات النظامقم بالتحقق من 

 

 التثبیت 2.2
 http://www.irislink.com/start.انتقل إلى  .1

 .IRIScan™ Anywhere 5قم بالتمریر ألسفل إلى  .2

 .بدء التشغیلحدد اإلصدار الذي حصلت علیھ وانقر فوق  .3

 .ابدأ اآلنثم انقر فوق  .4

 .تسجیل اآلنقم باستكمال النموذج والنقر فوق  .5

 المطلوب.حدد نظام التشغیل  .6

 لتنزیل البرنامج.تنزیل انقر فوق  .7

 انتقل إلى الموقع الذي قمت فیھ بتنزیل البرنامج، وقم بتشغیل ملف التثبیت. .8

 یتم عرض شاشة اإلعداد التالیة: .9
 : قم بتثبیت تطبیقات البرامج المختلفة بالترتیب المشار إلیھ أدناه.تحذیر

 

 

http://www.irislink.com/start/isa5
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 لتثبیتھ. اتبع التعلیمات التي تظھر على الشاشة. Readiris™ Proانثر فوق 
 لتثبیتھ. اتبع التعلیمات التي تظھر على الشاشة. Readiris™ Corporateانقر فوق   .10

 عند الحاجة. قم بتوصیل الماسح الضوئي الخاص بك .11

 
 التفعیل 2.3 

تلقائیًا بشرط أن یكون الماسح الضوئي لدیك متصال بالكمبیوتر من  ™Cardiris ، وسیتم استعادة™Readirisیلزم وجود أرقام الترخیص من أجل تفعیل 
 أثناء عملیة التفعیل. USBخالل 

 

       
 ™Cardiris تفعیل ™                                                        Readirisتفعیل

 
المزود مع البرنامج، أو  ملف التعلیمات، قم بالرجوع إلى ™Cardirisو ™Readirisللحصول على معلومات مفصلة حول مجموعة المزایا الكاملة لـ 

 http://www.irislink.com.على أدلة مستخدمأحدث 
  

http://www.irislink.com/EN-GB/c1890/Technical-Support---Product-selection.aspx
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 . نظرة عامة حول الجھاز3

 
 

 تعرض حالة المسح والصورة الممسوحة وإعدادات الماسح الضوئي. LCDشاشة  1

2  
 ثوان لتشغیل/إیقاف الماسح الضوئي. 3اضغط على لمدة 

  

3  
 . PDF-Letterأو PDF-A4أو JPGاضغط بشكل متكرر لتحدید تنسیق الملف: 
 یتم عرض الرمز ذو الصلة على الشاشة.

  

4  
 .اإلعدادات اإلعدادوتكوین وضع إلى للدخول واحدة مرة اضغط

  

5  

  )بوصة لكل نقطة(LO   300:المسح جودة لتحدید متكرر بشكل اضغط
  عرض یتم). بوصة لكل نقطة HI1200 (أو) بوصة لكل نقطةMI (600 أو

 .الشاشة على الصلة ذو الرمز
  

6  
 .الممسوحة الصور وعرض التشغیل وضع إلى للدخول اضغط

  

 .المختلفة األحجام ذات المستندات لمسح بالضبط قم موجھ الورق 7
  

 فتحة بطاقة  8
microSD 

 .الفتحة في microSD بطاقة بإدخال قم
  

 قم بإدخال مشبك ورقي إلعادة التعیین. التعیینإعادة  9
  

 .المدمجة البطاریة ولشحن ونقلھا الملفات لعرض بالكمبیوتر ووصل المزود USB كابل وصل USBمنفذ  10
 .البطاریة لشحن) مضمن غیر( مستمر تیار/متردد تیار طاقة محول استخدام أیضًا یمكن
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 LCD. شاشة 4

 
 

 JPG، PDF-A، PDF-L المسح تنسیق. 1

 بوصة، لكل نقطة MI 600: بوصة، لكل نقطة LO :300 الضوئي المسح دقة. 2
HI :1200 بوصة لكل نقطة 

  طاقة مؤشر. 3
 البطاریة

 بالكامل مشحونة 
 .الشحن إعادة الرجاء. منخفضة البطاریة طاقة 

 أحادي لون/ألوان المسح لون. 4
 microSD بطاقة على الممسوحة المستندات إظھارعدد الملفات عداد. 5

 
 . إعداد الماسح الضوئي5
 شحن البطاریة 15.
 :المدمجة البطاریة بشحن أوالً  تقوم أن یجب TMIRIScan باستخدام تقوم أن قبل

 .المزود USB كابل باستخدام كمبیوتر بجھاز الضوئي الماسح بتوصیل قم •
 أو

 ).مزود غیر( USB عبر مستمر تیار/متردد تیار طاقة بكابل الضوئي الماسح بتوصیل قم •
ساعة. عند شحن البطاریة بالكامل، یظھر رمز لإلشارة إلى ذلك  1.5عند إیقاف تشغیل الماسح الضوئي أثناء الشحن (موصى بھ) تستغرق عملیة الشحن حوالي 

 على الشاشة للحظة.
 
 

 microSD إدخال بطاقة الذاكرة 25.
 .الضوئي الماسح تشغیل بإیقاف قم .1
 برفق في فتحة البطاقة حتى تستقر في موضعھا.  microSDقم بإدخال بطاقة  .2

 تم توضیح وضع إدخال البطاقة في الصورة أدناه وعلى الماسح الضوئي نفسھ.
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 استخدام الماسح الضوئي .6
 كیفیة مسح مستندات 16.

 ثوان لتشغیل الماسح الضوئي. 3لمدة  اضغط على  .1
 .دقائق 10 لمدة استخدامھ یتم لم إذا تلقائیًا الضوئي الماسح تشغیل یتوقف: مالحظة

 .الضوئي الماسح مع المستندات لمحاذاة الورق موجھات باستخدام قم .2
 .المسح قبل المستند حواف بضبط قم .3
 .الضوئي الماسح فتحة إلى المستند حافة بتوجیھ قم .4
 .تلقائیًا الضوئي المسح یبدأ. الضوئي الماسح فتحة في ألعلى ووجھھ المستند بإدخال برفق قم .5

 قم بمحاذاة المستندات إلى الیسار في فتحة الماسح الضوئي.تلمیح: 

 
 .الشاشة على المسح حالة عرض یتم المسح، أثناء

 
 :مالحظات

 إجراء أي تنفیذ یتم لم إذا البطاریة شحن وضع إلى الضوئي الماسح سیدخل خارجي، طاقة بمصدر الضوئي الماسح اتصال أثناء بالمسح قیامك عند .1
 .واحدة دقیقة خالل

 وضع إلى الضوئي الماسح عودة قبل الشاشة على قصیرة لفترة الممسوحة الصورة عرض یتم ما فدائًما ،"تشغیل" على فوریة معاینة تعیین تم إذا .2
 .االستعداد

 .ثانیة 2 لمدة الشاشة على "ممتلئة" وتومض الصور من مسحالمزید الضوئي الماسح على فسیتعذر ممتلئة، الذاكرة بطاقة تكون عندما .3
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 تكوین اإلعدادات .26
 للدخول إلى قائمة اإلعداد. اضغط على  .1

 للتنقل بین اإلعدادات المختلفة. أو اضغط على  .2

 للدخول إلى إعداد. اضغط على  .3

 للتمریر عبر الخیارات المتاحة. أو اضغط مرة أخرى على  .4

 للتأكید والعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على  .5

 .أو إلنھاء وضع اإلعداد أو للعودة إلى الشاشات السابقة، اضغط على  .6
 

 نظرة عامة حول اإلعدادات
 الوصف القائمة عناصر

JPG/PDF المسح تنسیق :JPG، PDF-A4، PDF- Letter 

 نقطة 1200 بوصة، لكل نقطة 600 بوصة، لكل نقطة 300: جودةالمسح الجودة
 بوصة لكل

 أحادي لون/ألوان: المسح لون ألوان
 القائمة لغة اللغة

 والوقت التاریخ الوقت/التاریخ
 فوریة معاینة فوریة معاینة

 .دقائق 10 بعد أو معطل: تلقائي تشغیل إیقاف إیقاف تشغیل تلقائي
 الملفات كافة حذف الكل حذف
 microSD الذاكرة بطاقة تھیئة تھیئة

 الجھاز معلومات الجھاز معلومات
 

 عرض المستندات الممسوحة 36.
 عند توفر المستندات الممسوحة، یمكنك عرضھا على شاشة الماسح الضوئي.

 للدخول إلى وضع التشغیل. یتم عرض آخر صورة تم مسحھا. اضغط على  .1

 

 للتنقل عبر المستندات الممسوحة. أو اضغط على  .2

 مرة واحدة للتكبیر حتى أربع مرات أو اضغط مرتین للتكبیر حتى ثماني مرات. لتكبیر مستند ممسوح، اضغط على  .3

 
 یمكنك تكبیره. میجا بایت فال 9إذا تجاوز حجم المستند الممسوح مالحظة: 
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 .لتحریك الصورة ألعلى/ألسفل أو على الشاشة ویتیحان لك عرض أجزاء الصورة المختلفة. اضغط على  و یظھر المؤشر  .4

 لتحریك الصورة للیمین/للیسار. أو . اضغط على و  إلظھار المؤشر اضغط على  .5

 للعودة إلى العرض العادي. اضغط على  .6
 

 حذف ملفات 46.

 للدخول إلى وضع التشغیل. اضغط على  .1

 لتحدید الملف الذي ترغب في حذفھ. أو اضغط على  .2
 . اضغط على .3

 لتحدید "نعم" أو "ال". أو اضغط على  .4

 لتأكید التحدید الخاص بك والعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على  .5
 

 . التوصیل بجھاز كمبیوتر7
 یمكنك توصیل الماسح الضوئي الخاص بك بالكمبیوتر وعرض المستندات الممسوحة على شاشة الكمبیوتر.

 ثوان لتشغیل الماسح الضوئي. 3لمدة  اضغط على  .1
 .USBك باستخدام كابل قم بتوصیل الماسح الضوئي بالكمبیوتر الخاص ب .2

 

 على شاشة الماسح الضوئي. USB. یتم عرض الرمز USBمرة واحدة للدخول إلى وضع  اضغط على  .3

 
 

 ."كقرص قابل للنقل"یتعرف الكمبیوتر الخاص بك على الماسح الضوئي  .4
 لعرض المستندات الممسوحة أو استیرادھا أو نسخھا أو حذفھا. DCIM\100وسائط  >قرص قابل للنقل  >الكمبیوتر قم باالستعراض إلى  .5

 یتم عرض رمز القرص القابل للنقل على سطح المكتب. Mac OSعلى مالحظة: 
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 . استكشاف األخطاء وإصالحھا8
 

 .support/www.irislink.com انظر قسم استكشاف األخطاء وإصالحھا على
 
 

 . متطلبات النظام9
 Windows®: Windows® 7  |Windows® 8  |Windows® 10مجموعة البرامج لنظام 

 جیجا بایت) 2جیجا بایت (یوصى باستخدام  1 ذاكرة الوصول العشوائي:
 جیجا بایت 1 الحد األدنى لمساحة القرص المتاحة:
 اتصال عبر اإلنترنت لتنزیل البرنامج

 
 مضمن) Mojaveواألحدث ( macOS®: 10.12مجموعة البرامج لنظام 

 جیجا بایت) 2جیجا بایت (یوصى باستخدام  1 ذاكرة الوصول العشوائي:
 جیجا بایت 1 الحد األدنى لمساحة القرص المتاحة:
 اتصال عبر اإلنترنت لتنزیل البرنامج

 
 .Microsoft/Appleم التشغیل والتحدیثات من قد تتغیر متطلبات النظام وتوافقھ مع مرور الوقت بحسب نظا

 (صفحة الدعم) على موقعنا. Support Pageللحصول على أحدث المتطلبات، یمكنك مراجعة 
  

http://www.irislink.com/support
http://www.irislink.com/support/IRIScananywhere
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 القانونیة المعلومات. 10
 النشر حقوق

 
 .محفوظة الحقوق كل .I.R.I.S SA لشركة 2019© النشر حقوق

 
 ال. السریة اتفاقیة أو الترخیص التفاقیة وفقًا المستند ھذا في الموضح البرنامج من االنتھاء تم. إشعار بدون للتغییر المستند ھذا في الواردة المعلومات تخضع
 كتابي إذن بدون وسیلة بأي أو شكل بأي المنشور ھذا من جزء أي إنتاج إعادة یجوز ال. االتفاقیات ھذه شروط مع یتوافق بما إال البرنامج نسخ أو استخدام یجوز
 .I.R.I.S. SA من مسبق

 عن الوحید المسئول ھو العمیل یكون النشر، حقوق قوانین مثل األخرى، والقواعد الحكومیة بالقوانین محمیة المنتج ھذا باستخدام مسحھا یتم التي المواد تكون قد
 .بالكامل والقواعد القوانین ھذه مثل إتباع

 
 1.1-19إصدار الوثیقة 

صحیح لألخطاء أو تخضع مواصفات ھذا البرنامج ومحتویات دلیل المستخدم ھذا للتغییر بدون إشعار. ربما لم یتم تحدیث دلیل المستخدم ھذا بأي تعدیالت أو ت
. یمكنك الرجوع إلى البرنامج نفسھ للحصول على تفاصیل أدق. سیتم تحدیث أي أخطاء تحدیثات للمزایا تم إجراؤھا في البرنامج الفعلي في الوقت المناسب

 مطبعیة أو أخطاء ترجمة أو متناقضات مع البرنامج الموجود، في الوقت المناسب.
 تستعین ھذه الوثائق بأسماء زائفة كأمثلة؛ تعتبر اإلشارة إلى أشخاص أو شركات أو منظمات فعلیة أمر عرضي تماًما.

 
لتجاریة العالمات  ا

 .Microsoft Corporation لشركة المتحدة بالوالیات مسجلة تجاریة عالمة Microsoft تعتبر
 لشركة تجاریة عالمات أو مسجلة تجاریة عالمات Windows 10و Windows 8و Windows 7و Windows Vistaو Windows من كل یعتبر

Microsoft Corporation أخرى دول أو/ المتحدة الوالیات في. 
 .Microsoft Corporation لشركة مسجلة تجاریة عالمات Windowsو Microsoft تعتبر
 .األمریكیة للحكومة مسجلة تجاریة عالمة ھي ®)Energy Star( الطاقة نجمة

 .المعنیة الشركات تخص مسجلة تجاریة عالمات أو تجاریة عالمات المستند ھذا في المذكورة األخرى والمنتجات األسماء تكون قد
 

 الضمان
 .إشعار بدون للتغییر المستند ھذا في الواردة المعلومات تخضع

 غرض مع المالءمة على الضمنیة الضمانات الحصر، ولیس المثال سبیل على ذلك في بما المواد، بھذه یتعلق فیما نوع أي من ضمان أي. I.R.I.S تقدم ال
 .معین

 .المواد ھذه استخدام أو األداء أو بالتوفر یتعلق فیما ناتجة أو عرضیة أضرار أي عن أو المستند ھذا في موجودة أخطاء أي عن المسئولیة. I.R.I.S تتحمل لن
 
 األمان إرشادات 
 :واستخدامھ الضوئي الماسح إعداد عند التالیة األمان إرشادات بإتباع قم

 .المستند ھذا في المزودة واإلرشادات التحذیرات كافة وإتباع اإلرشادات ھذه كافة بقراءة قم •
 .بسھولة إلیھ الوصلة كابل لیصل الكمبیوتر من للغایة قریبًا الضوئي الماسح بوضع قم •
 .ثابتة كوحدة استخدامھ عند أو التنقل وضع في مبللة أو رطبة ویدیك الضوئي الماسح مع بالتعامل مطلقًا تقم ال •
.  صحیح واحد اتجاه موصل فلكل. صحیح بشكل الموصالت توجیھ من تأكد كابل، باستخدام آخر جھاز أو كمبیوتر بجھاز المنتج ھذا توصیل عند  •

 .بالكابل الموصلین الجھازین كال إتالف إلى الخاطئ االتجاه في موصل إدخال یؤدي وقد
 أجسام أیة بإدخال تقم ال الضوئي، الماسح على والموضحة الغرض لھذا المزودة الفتحات في جدیدة بطاریات أو الصغیرة SD بطاقة إدخال بخالف •

 .كھربائیة صاعقة حدوث خطر إلى یؤدي مما األجزاء لبعض الكھربائیة الدائرة قصر في تتسبب أو خطیرة فولتیة نقاط تالمس قد حیث فتحات أیة في
 .مسحھ سیتم الذي والمستند المنتج لیسع تكفي بدرجة وكبیر متوازن مستو سطح على المنتج بوضع قم •
 .الضوئي الماسح بتفكیك مطلقًا تقم ال •
 الضوئي الماسح تشغیل بإیقاف الفور على فقم شكل، بأي تشوه أو لونھ تغیر إذا أو معتادة غیر رائحة أو دخان بإصدار قام أو المنتج حرارة زادت إذا •

 معلومات على لتحصل لدیك IRIS عمالء دعم أو بالموزع واتصل الضوئي الماسح استخدام عن توقف. الكابالت وفصل أمكن إذا البطاریات وإزالة
 .تتبعھا أن یجب التي اإلجراءات حول

 .ضارة مادیة الصطدامات تعریضھ أو الضوئي الماسح سقوط في تتسبب ال كي حذًرا كن •
 االصطدام أو الرطوبة أو لألتربة عرضة أماكن في أو الحرارة مصادر من بالقرب أو سیارة في أو بالخارج تخزینھ أو الضوئي الماسح بوضع تقم ال •

 .الرطوبة أو الحرارة درجات في السریعة التغییرات أو الشدید الضوء أو الشمس ضوء أو المرتفعة الحرارة درجات أو التكثف أو االھتزاز أو
 .بنفسك مكوناتھ من أي أو الضوئي الماسح إصالح أو تعدیل أو تفكیك مطلقًا تحاول ال •



 
 
 

 

12 

 Anywhere 5 Wifi TMIRIScan – السریع المستخدم دلیل
 

 RIScan Book Executive 3، IRIScan Anywhere 3 Wifi، IRIScan( فقط Wifi بإرسال المجھز بالطراز خاصة احتیاطات •
Pro 3 Wifi:( 

 األجھزة أو الطائرات، في القیاس واتأد أو الطبیة، المعدات مثل األخرى األجھزة تشغیل على سلبیًا المنتج ھذا من الصادرة الرادیو موجات تؤثر قد •
 .الرادیو لموجات حساًسا یكون آخر جھاز وأي الحریق، إنذارات أو األوتوماتیكیة، األبواب أو القلبیة، الناظمات مثل آلیًا بھا التحكم یتم التي

 فریق ألفراد الموجھة والتعلیمات المعنیة األجھزة على المبینة التعلیمات اتبع طبیة، منشأة داخل أو األجھزة ھذه من بالقرب المنتج ھذا استخدام عند  •
 .حادثة وقوع في التسبب لتجنب الجھاز على المدونة والتوجیھات التحذیرات كل واتبع المنشأة، ھذه في لھم المرخص العمل

 
 الفیدرالیة االتصاالت لجنة قوانین

 تلك تصمیم تم. الفیدرالیة االتصاالت لجنة قوانین من 15 الجزء بموجب ب، الفئة من الرقمیة األجھزة حدود مع توافقھ من والتأكد الجھاز ھذا اختبار تم 
 لم وإذا السلكي تردد طاقة انبعاث في یتسبب وقد ویستخدم الجھاز ھذا یُصدر. السكنیة المناطق في التركیب عند الضار التداخل من مناسبة حمایة لتوفیر الحدود

 االتصاالت مع ضار تداخل في یتسبب فقد) www.irislink.com/start اإللكتروني الموقع على المتوفر( التعلیمات لدلیل وفقًا واستخدامھ تركیبھ یتم
 .الالسلكیة

 
 یمكن والذي التلفاز، أو الرادیو استقبال مع ضار تداخل حدوث في الجھاز ھذا تسبب إذا. محدد بشكل التثبیت عند تداخل حدوث عدم على ضمان یوجد ال لكن،

 :التالیة اإلجراءات من أكثر أو واحد إجراء بإتباع التداخل ھذا تصحیح محاولة على المستخدم تشجیع فیتم تشغیلھ، ثم الجھاز تشغیل إیقاف خالل من تحدیده
 .االستقبال وجھاز الجھاز بین الفاصلة المسافة زیادة •
 .االستقبال جھاز بھا یتصل التي تلك عن مختلفة كھربائیة دائرة على بمأخذ الجھاز توصیل •
 .المساعدة على للحصول التلفاز/الرادیو أجھزة في متخصص فني أو الموزع باستشارة قم •

 
 ضار، تداخل في الجھاز ھذا یتسبب أن یجب ال) 1: (التالیین للشرطین التشغیل یخضع. الفیدرالیة االتصاالت لجنة قوانین من 15 الجزء مع المنتج ھذا یتوافق

 تُجرى التي والتعدیالت التغییرات تؤدي قد. المرغوب غیر التشغیل في التسبب شأنھ من تداخل أي ذلك في بما تداخل، أي قبول الجھاز ھذا على ویجب) 2(
 مع توافقھ على للحفاظ الجھاز ھذا مع معزولة كابالت استخدام یجب. الجھاز ھذا تشغیل على المستخدم قدرة إبطال إلى IRIS موافقة بدون الجھاز ھذا على

 .الفیدرالیة االتصاالت لجنة قوانین
 
 

 
 

 التخلص من نفایات األجھزة بواسطة المستخدمین في المساكن الخاصة في االتحاد األوروبي
ك، یجب إرسالھ إلى یشیر ھذا الرمز على المنتج أو الغالف الخاص بھ إلى أنھ ال یمكن التخلص من ھذا المنتج مع النفایات المنزلیة الخاصة بك. بدالً من ذل

حول الموقع حیث یمكنك ترك نفایات  المنشآت المناسبة لالسترداد وإعادة التدویر في نطاق الجھود المبذولة لحمایة صحة األفراد والبیئة. للمزید من المعلومات
لمتجر حیث قمت بشراء األجھزة الخاصة بك إلعادة تدویرھا، الرجاء االتصال بمكتب المدینة المحلي التابع لك أو خدمة التخلص من النفایات المنزلیة لدیك أو ا

 المنتج.  
 

 
 

 
 

IC RSP-100 
  "IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air, IRIScan™ Anywhere“ أجھزة أن الوثیقة ھذه بموجب IRIS s.a تعلن

 .IC RSP-100 الكندي بالتوجیھ الخاصة األخرى الصلة ذات واألحكام األساسیة المتطلبات مع تتوافق
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